Szanowni Państwo!
Dobiega końca czas przenoszenia danych przedsiębiorców z ewidencji
gminnych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki
Państwa pracy do centralnej ewidencji przeniesiono już ponad 1 600 000 wpisów
poprawnie zweryfikowanych w innych rejestrach państwowych. Zespół CEIDG
serdecznie dziękuje Państwu za pracę włożoną w uporządkowanie i uzupełnienie
brakujących danych w Waszych ewidencjach.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie wątpliwości udało się Państwu
wyjaśnić, nie ze wszystkimi przedsiębiorcami udało się skontaktować. Aby umożliwić
Państwu spełnienie ustawowego obowiązku przekazania danych do Centralnej
Ewidencji do końca roku, Kierownik Projektu CEIDG zdecydował, że od dnia 24
grudnia 2011 system CEIDG będzie przyjmował z systemu SAGED wszystkie wpisy,
bez dokonywania ich weryfikacji w innych rejestrach. Wpisy te zostaną poddane
weryfikacji przy użyciu innych, bardziej czasochłonnych mechanizmów już w
rejestrze CEIDG.
Aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w kraju, wpisy nie
zweryfikowane nie będą publikowane w CEIDG do czasu ich pozytywnej weryfikacji.
System CEIDG będzie stale prowadził proces weryfikacji wpisów przekazanych po
dniu 24 grudnia i wszystkie pozytywnie zweryfikowane wpisy będą niezwłocznie
publikowane.
Państwo, jako urzędnicy gminni macie możliwość upewnienia się, że nie
opublikowany wpis faktycznie znajduje się w centralnej ewidencji. Możecie to zrobić
wykorzystując mechanizmy wyszukiwania zaawansowanego. Po rozwinięciu ostatniej
sekcji „Pozostałe” znajdziecie Państwo pole oznaczone „Uwzględnij wymagające
weryfikacji” (zaznaczone niebieskim kwadratem na rysunku). Zaznaczenie tego pola
spowoduje, że wyniki wyszukiwania będą zawierały również wpisy nie
zweryfikowane.

Obszar zaznaczony czerwonym prostokątem na rysunku, zawiera pola pomocne
przy wyszukiwaniu wpisu na podstawie danych z zaświadczenia z ewidencji gminnej.
Wystarczy podać kod TERYT swojej gminy oraz numer wpisu z Waszej ewidencji,
żeby wyszukać wpis w CEIDG. Podawanie nazwy Urzędu nie jest konieczne, bywa
pomocne jeśli wpis pochodzi z ewidencji innej gminy, której kodu TERYT nie znamy.
Nie zweryfikowany wpis zawiera adnotację o tym fakcie wraz z informacją, kiedy
ostatnio była podjęta próba jego weryfikacji (rysunek).

Obecnie pragniemy Państwu przekazać wskazówki, jak należy postępować w
przypadku, kiedy przedsiębiorca nie odnajdzie w CEIDG przekazanego przez Was
wpisu. Może to oznaczać że:
 Wpis oczekuje jeszcze na weryfikację w CEIDG, albo
 Wpis był już weryfikowany w CEIDG i ta weryfikacja wypadła negatywnie
W obu przypadkach można (i należy) doprowadzić do opublikowania wpisu.
Każdy złożony przez przedsiębiorcę wniosek o zmianę wpisu (nawet pusty – nie
powodujący zmiany we wpisie) spowoduje niezwłoczne opublikowanie wpisu.
Zakładamy bowiem, że Państwo dokonacie tej weryfikacji w części, która do Was
należy, a złożony wniosek dotrze do innych organów zgodnie z właściwością, które
dokonają weryfikacji w części należącej do nich.
Zatem, jeśli wpis zawiera chociażby jeden unikalny numer ewidencyjny (PESEL,
NIP, REGON), można złożyć wniosek o jego zmianę (w oparciu o ten numer) co
spowoduje opublikowanie wpisu po przetworzeniu wniosku. Gorąco Państwa
zachęcamy do próby skłonienia przy tej okazji przedsiębiorcy do uzupełnienia i
zaktualizowania danych jego wpisu.
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja z wpisami, które nie zawierają żadnego
numeru identyfikacyjnego. Takiego wpisu nie da się zidentyfikować za pomocą
rubryk znajdujących się w formularzu CEIDG-1, zatem takiego wniosku złożyć się nie
da. W celu umożliwienia poprawienia takiego wpisu, został opracowany specjalny
formularz CEIDG-2, który wkrótce zostanie udostępniony. Prosimy o śledzenie
komunikatów.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na problem występowania wielokrotnych
wpisów tych samych przedsiębiorców pochodzących z różnych ewidencji gminnych.
Skala zjawiska jest niezwykle duża. Wkrótce przedstawimy Państwu rozwiązanie
pozwalające na uporządkowanie wpisów w tym zakresie. Obecnie chcemy Państwa
przestrzec przed pochopnym składaniem wniosków o wykreślenie z ewidencji
„podwójnego” wpisu. Istnienie zwielokrotnionych wpisów w CEIDG wcale nie
oznacza, że przedsiębiorca posiada podwójne konta w ZUS, czy w Urzędzie
Skarbowym. Składając wniosek o wykreślenie takiego wpisu możemy „zamknąć”
dobrze prosperującą działalność przedsiębiorcy w tych organach, gdyż przedmiotowy
wniosek zostanie do nich przekazany.

